Gréckokatolícka cirkev,
farnosť Stará Ľubovňa-biskupa Gojdiča
číslo farského účtu: SK60 0900 0000 0005 3266 7148

Za vodou, 064 01 Stará Ľubovňa, Tel.: 0522388424
Mobil o. Jozef: 0911811273, o. Štefan: 0911812082, Email: stara.lubovna.gojdic@grkatpo.sk
PORIADOK BOHOSLUŽIEB
23.1. 2022 – 30.1. 2022

35. nedeľa po Päťdesiatnici 23.1.
Svätý hieromučeník Klement
Svätý mučeník Agatangel

Pondelok 24.1.
Naša prepodobná matka Xénia
Utorok 25.1.
Náš otec svätý Gregor

Streda 26.1.
Náš prepodobný otec Xenofont

Štvrtok 27.1.
Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho
otca svätého Jána Zlatoústeho

Piatok 28.1.

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky

8.00
9.00
10.30
16.00
16.30
16.00
16.30
16.00
16.30
16.00
16.30

Nedeľná utiereň
Svätá liturgia za veriacich farnosti
 Marek, Dominka
sv. ruženec
 Júlia, Ján
 Oľga Jonisová
sv. ruženec
 Ján s rod.
sv. ruženec
 Veronika, Katarína
sv. ruženec
 Anna, Jozef

Slov.

Slov.

Slov.
Slov.
Slov.

16.00
16.30

sv. ruženec
 Štefan, Anna, Michal
 Ján, Anna

Slov.

8.00
9.00
10.30

Nedeľná utiereň
Svätá liturgia za veriacich farnosti
 r. Olšavská

Slov.

Sobota 29.1.
Prenesenie pozostatkov
svätého hieromučeníka Ignáca
Nedeľa o Zachejovi 30.1.
Odporúčaný sviatok
Traja svätí svätitelia Bazil Veľký,
Gregor Teológ a Ján Zlatoústy

Súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov

Oznamy 

V chráme na slávení bohoslužieb sa môže zúčastniť 100 ľudí v režime OP (čo znamená "očkovaní a tí čo
prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch"). Pre nezaočkovaných je stále k dispozícii individuálna
pastorácia, t.j. vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom. Naďalej budeme po sv. liturgiách
rozdávať Najsvätejšiu Eucharistiu pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť spoločného slávenia, počas týždňa
(Po-Pia) o 17.30 hod. a v nedeľu medzi sv. liturgiami o 10.15 hod.
V platnosti, samozrejme, vzhľadom na pandemickú situáciu, zostáva dišpenz od povinnej účasti na
bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky.
Zbierka na GTF PU a Cirkevné školy činila 203,10 eur, nech Pán mnohonásobne vynahradí vaše štedré dary.
Irena Budajová darovala na chrám 50 eur, nech taktiež Pán jej mnohonásobne vynahradí štedrý dar.
Dnes je farská zbierka v mesiaci január.
Bratia a sestry, tiež naďalej prosíme o finančné prispenie pre našich ľudí čo robia službu pre farnosť
(cerkovník, upratovačka, kantorka). Zbiera sa počas mesiaca január na rodinu po 15 eur alebo podľa možnosti
kto ako môže a chce. Nech to je náš malý prejav vďaky pre nich, že tu môže byť o nás postarané aj v tomto
ohľade. Vďaka za pochopenie, pomoc a štedrosť. Nech Boh požehná vašu dobrú vôľu.

